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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 20 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/845 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Ştefan Muşoiu 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm proiectul 

de opinie asupra propunerii de Decizie a Parlamentului European și a 

Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 – COM (2021) 634, 

document transmis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 20 decembrie 2021 

Nr. 4c-9/845 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra propunerii de Decizie a Parlamentului European și a 

Consiliului privind Anul european al tineretului 2022  
COM (2021) 634 

 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, cu propunerea de Decizie a Parlamentului 
European și a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 – COM 
(2021) 634, transmisă pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat şi 
materialele conexe în şedinţa din data de 14 decembrie 2021. Au fost 
prezentate Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru Uniunea 
Europeană şi Nota Ministerului Afacerilor Externe. 

Cadrul legal în temeiul căreia este prezentată această propunere se 
regăsește la art. 166 alin. (4) și la art. 166 alin. (4) TFUE. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tipul documentului este 
legislativ şi au fost prezentate motivele care au dus la apariţia acestui 
document. Astfel, s-a precizat că pandemia de COVID-19 a avut un 
impact fără precedent și neuniform asupra educației, ocupării forței de 
muncă, incluziunii sociale și sănătății mintale a tinerilor, unii dintre 
aceștia confruntându-se cu sentimente de izolare, anxietate și depresie. 
Pentru a combate efectele pandemiei, în acest domeniu, Comisia 
Europeană a propus desemnarea anului 2022 drept Anul european al 
tineretului, cu scopul de a stimula tinerii să construiască un viitor 
european mai bun, ecologic, digital și favorabil incluziunii. 
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Obiectivul principal al prezentei propuneri  
Propunerea are în vedere crearea unor oportunități de colaborare 

între Comisia Europeană, instituțiile UE, statele membre, organizațiile 
societății civile și tineri, care să determine organizarea unor evenimente, 
la nivel european, național, regional și local și abordarea unor aspecte 
care afectează, în principal, tinerii europeni și tinerii din state terțe.  

Anul European al Tineretului 2022 va impulsiona și mai mult tinerii 
europeni să prezinte contribuții și perspective pentru a modela 
dezvoltarea Uniunii și societatea în general. Acesta va reprezenta, de 
asemenea, o ocazie de a sensibiliza publicul cu privire la oportunitățile 
viitoare pentru tineri.  

Comisia Europeană își propune crearea de sinergii între programele 
și inițiativele europene existente, urmând să fie consolidate oportunitățile 
europene în materie de mobilitate transfrontalieră și participare la 
conturarea viitorului Uniunii. În cadrul Anului European al Tineretului vor 
fi astfel organizate evenimente, conferințe și campanii de conștientizare, 
inclusiv pentru implicarea tinerilor europeni în procese consultative 
esențiale, cum ar fi Conferința privind viitorul Europei și Noul Bauhaus 
European. O atenție deosebită va fi acordată tinerilor din categorii 
defavorizate sau cu mai puține oportunități.   

Prin intermediul Anului european al tineretului, Comisia Europeană, 
în cooperare cu Parlamentul European, cu statele membre, cu autoritățile 
regionale și locale, precum și cu părțile interesate și tinerii înșiși 
intenționează:  

 să onoreze și să sprijine generația care a făcut cele mai mari 
sacrificii în timpul pandemiei, oferindu-le noi speranțe, forță și 
încredere în viitor, prin evidențierea modului în care tranziția verde 
și cea digitală oferă perspective și oportunități reînnoite; 

 să încurajeze toți tinerii, în special pe cei cu mai puține 
oportunități, pe cei proveniți din medii defavorizate, din zone rurale 
sau îndepărtate sau care aparțin unor grupuri vulnerabile, să 
devină cetățeni activi și actori ai schimbării pozitive; 

 să promoveze oportunitățile oferite tinerilor de politicile UE, cu 
scopul de a sprijini dezvoltarea personală, socială și profesională a 
acestora; 

 să se inspire din acțiunile, viziunea și cunoștințele tinerilor pentru 
a consolida și a revigora în continuare proiectul comun al UE. 
Statele membre UE vor fi invitate să desemneze coordonatori 

naționali, ale căror atribuții principale vor consta în menținerea dialogului 
cu organizațiile naționale de tineret și derularea campaniilor și a 
evenimentelor naționale.  
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Fondurile mobilizate vor proveni din programele europene 
existente, cu precădere din Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, 
Comisia Europeană propunând alocarea a cel puțin 8 milioane de euro 
pentru activitățile care necesită coordonare europeană.  

Documentul se află în negociere la nivelul Grupului de lucru pentru 
Tineret al Consiliului UE.  

România salută propunerea privind instituirea unui An European al 
Tineretului și susține adoptarea Deciziei. România consideră că 
propunerea reprezintă o bună ocazie pentru implicarea activă a tinerilor 
și apreciază accentul pus pe incluziunea tinerilor cu oportunități reduse. 

 
Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 

precizat că propunerea respectă principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la art. 5 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 
deoarece obiectivele nu pot fi atinse într-o măsură suficientă doar prin 
măsuri adoptate de statele membre. Acțiunile propuse au ca obiectiv 
specific consolidarea vocii tinerilor la nivel european pentru a îmbogăți 
proiectul comun al UE și pentru că acțiunile derulate exclusiv la nivel 
național nu ar beneficia de dimensiunea europeană a schimbului de 
experiență și de bune practici între statele membre.  

Propunerea respectă principiul proporționalității, astfel cum este 
prevăzut la art. 5 alin. (4) din TUE. 

 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare. 

 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
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